CV – KICKI KOLLSTEDT

Hej! Kicki heter jag och nedan hittar ni min meritförteckning.

Kollstedt Konsult AB 2015 - 2019
Driver sedan över fyra år tillbaka egen konsultverksamhet där jag arbetar med bland
annat varumärkesutveckling, affärsstrategi, marknadskommunikation, CRM, försäljning,
event och marknadsstrategier, Uppdragen har inneburit samarbete med många interna
och externa intressenter, ekonomiskt ansvar, arbetsledning, från strategi till operativt
genomförande, många kund-kontakter samt kontinuerlig uppföljning, där affärsmässighet, kreativitet, förankring och god kunskap om alla marknadsdiscipliner och
affärer varit avgörande.
Haft uppdrag för KTH, Museet Vikingaliv, Nordiska Museet, reklambyråer med flera.
Söker nu anställning eller interims-uppdrag.

Arbete
•

Marknadschef Kulturhuset Stadsteatern (maj 2014 – mars 2015)

•

Marknadschef Gröna Lunds Tivoli, Stockholm (nov 2004 – augusti 2014)

Ansvar för en avdelning på 10 personer. Arbetade strategiskt med kommunikation
och utveckling av varumärket och arenan Gröna Lund. Hade även ansvar för
strategier för program- och säljverksamheten. Drev den strategiska processen
internt för utveckling av Gröna Lund utifrån ett gäst-, medarbetar-, ekonomiskt-, och
varumärkesperspektiv. Detta bidrog bl a till en 50%-ig ökning av antalet gäster.
•

Marknadschef Danske Bank, Stockholm (mars 2004 – nov 2004)

•

Kommunikationschef Länsförsäkringar AB, Sthlm (okt 2001 – mars 2004)

•

Föräldraledig med Hektor (maj 2001 – okt 2001)

•

Projektledare Reklambyrån Sandberg113 (aug 2000 – maj 2001)

•

Marknadschef Adirekta, Stockholm (jan 2000 – aug 2000)

•

Centrumchef Sturegallerian, Stockholm (jan 1999 – jan 2000)

•

Projektledare Nerell Direct, Stockholm (nov 1997 – jan 1999)

•

Marknadsansvarig Gröna Lunds Tivoli (mars 1987 – okt 1997)

Utbildning
•

Styrelsearbete och ledarskap, Styrelseakademien, hösten 2018

•

Digitala medier, IHM, våren 2018

•

Entreprenadjuridik, hösten 2015

•

Framtidsstrateg, utbildning Kairos Future (2012)

•

Omvärldsanalys, Kairos Future, (hösten 2009)

•

Under åren 1997 - 2009 har jag deltagit i en hel rad utbildningsdagar och
seminarier om bland annat ledarskap, nya medier, facebook, marknadsföring, PR,
omvärldsanalys, relationsmarknadsföring, intern information med mera.

•

Under åren 1985 – 1996 har jag studerat Digitala medier på RMI Berghs, Grafisk
kommunikation, Strategiutbildning för Info- och PR- på RMI Berghs, Grafisk
Formgivning & Illustration på RMI Berghs, Praktisk Marknadsföring, Ekonomisk
Historia på Uppsala Universitet och Reklamutbildning (affärsjuridik, ekonomi,
reklam) på Ehlin-Påhlmans.

Språk
Engelska, bra kunskaper

Kicki Kollstedt
Hasselquistvägen 19
121 46 Johanneshov
Mobil: 0723 29 69 65
Mail: kicki@kollstedt.se

